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Lieve BOEQ-abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om gebruik te 

maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd honderd procent ons best 

zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze studiehulp 

is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het halen van het vak is 

het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de werkgroepen te volgen en de 

voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts bedoeld om moeilijke onderwerpen 

toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te begrijpen.  

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in 

de Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Lees hier meer over de Slim Academy 

app: https://slimacademy.nl/slimacademy-app/. Daarnaast is onze studiehulp op papier beschikbaar. De 

Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje worden 

verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als PDF 

beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel kunt 

printen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om contact met 

ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt ons bereiken via 

Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem en Chanel Naomi 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven 

van updates en om vragen te stellen aan ons of medestudenten.  

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om inloggegevens en/of 

studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens 

rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet 

gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt het recht om het werk 

openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden om zonder de toestemming van BOEQ 

documenten van BOEQ of onderdelen daarvan fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het 

auteursrecht behoudt BOEQ het recht voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

 

 

 

JAAR 1 JAAR 2 

 

 

https://slimacademy.nl/slimacademy-app/
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Week 2: Wetmatigheid, algemene kenmerken 

van publiekrechtelijke rechtshandelingen en 

bevoegdheidsverkrijging 
 

Wat moet je lezen? 

• Bestuursrecht 1, H.E. Bröring, K.J. de Graaf, e.a. zesde druk, 

o Hoofdstukken: 3 en 4 tot en met par. 4.3.7.  

 

Jurisprudentie 

• ABRvS 18 augustus 2004, (Bovenleidingportalen Duiven) 

• ABRvS 12 Februari 2020, (Bestuurlijk rechtsoordeel gelijkgesteld met een besluit)  

• ABRvS 26 april 2016, (Registratie van persoonsgegevens)   

• Cbb 28 december 2016 - geen tentamenstof 

• CRvB 21 maart 2018 - geen tentamenstof 
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Onderwerp 1: Besluit 

 

Vorige week zijn in het kader van rechtsbescherming de begrippen belanghebbende en 

bestuursorgaan uitgebreid behandeld. In het verlengde hiervan wordt deze week het begrip 

besluit uitgewerkt. Dit begrip is ook onderdeel van het systeem van bestuursrechtelijke 

rechtsbescherming. Bezwaar en beroep staan niet open tegen iets dat geen besluit is, vandaar 

dat hier in elke bestuursrechtcasus aan getoetst moet worden. Het begrip besluit is op te splitsen 

in meerdere cumulatieve elementen. Deze elementen moeten worden gezien als essentiële 

kenmerken die een besluit een bestuursrechtelijk besluit maken. We bespreken deze één voor 

één. Zoals we eerder hebben gezien dat de Awb invulling geeft aan de begrippen, wordt ook 

het besluitbegrip in de Awb uitgewerkt (art. 1:3 Awb). We zeggen er op voorhand bij dat er 

eigenlijk meerdere wegen zijn om te concluderen dat iets een besluit is. We bespreken nu de 

meest ‘standaard’ vorm van de manier om te concluderen dat iets een besluit is. 

 

Art. 1:3 lid 1 Awb  

1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 

inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.  

 

In deze bepaling worden aan een besluit vier elementen toegekend:  

1. Een schriftelijke beslissing*;  

2. van een bestuursorgaan;  

3. inhoudende een rechtshandeling;   

4. die publiekrechtelijk van aard is.  

 

*: In voorgaande jaren werden schriftelijk en beslissing getoetst als twee verschillende 

elementen. Voor de uitleg hiervan worden ze tezamen besproken.  

 

Een bijzonder type besluit is een beschikking, genoemd in art. 1:3 lid 2 Awb. Een beschikking 

is een besluit dat niet van algemene strekking is. Het is een besluit dat wordt genomen in een 

specifiek en individueel geval. De vaststelling van een beschikking geschiedt gelijk aan art. 1:3 

lid 1 Awb (hieronder beschreven).  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 169 

 

1.1 Schriftelijke beslissing 

Dit vereiste valt uiteen in twee verschillende elementen. Ten eerste moet een besluit schriftelijk 

zijn, om als zodanig aangemerkt te worden. In de praktijk zal dit betekenen dat een besluit per 

brief of digitaal aan de burger wordt bekendgemaakt. Algemeen wordt geaccepteerd dat aan 

schriftelijkheid is voldaan, indien het besluit uit een schriftelijk stuk kenbaar is. Op deze manier 

worden feitelijke handelingen en mondelinge mededelingen in beginsel uitgezonderd van het 

besluitbegrip. Zo kan een burger dus niet in bezwaar gaan tegen een opmerking van een 

ambtenaar die voorafgaat aan een schriftelijk besluit.  
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Let op: het niet-naleven van voorschriften omtrent bekendmaking van een besluit staat niet in 

de weg van dit vereiste. Dat er fouten zijn gemaakt bij de bekendmaking van een besluit 

ontneemt niet dat dit besluit een schriftelijk karakter heeft.  

Ten tweede moet worden gesteld dat het besluit ook daadwerkelijk een beslissing bevat. Dit zal 

in de praktijk van het bestuursorgaan vergen dat er een wilsuiting terugkomt in het besluit. Uit 

het besluit moet blijken dat het bestuursorgaan iets heeft gewild of ergens een oordeel over 

heeft geveld.  

 

Tip van BOEQ: Op een tentamen zal dit kenmerk het minst relevant zijn en het minst tot 

toetsing komen. Het zou kunnen voorkomen dat in een casus iets mondeling wordt 

medegedeeld, waardoor men kan stellen dat het schriftelijk karakter volledig ontbreekt en deze 

mededeling dus geen besluit is. Dit is echter zo’n overduidelijk gebrek, dat dit op een tentamen 

niet snel zal terugkomen.  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 170-171. 

 

1.2 Bestuursorgaan 

Hier ontstaat een samenval van elementen voor het toetsen van de mogelijkheid van 

rechtsbescherming en het besluitbegrip. Voor rechtsbescherming is immers vereist dat het 

besluit is genomen door een bestuursorgaan. De wet stelt überhaupt ook als eis dat iets pas een 

besluit kan zijn, als het wordt genomen door een bestuursorgaan. Het is hierbij niet van belang 

of iets een a-orgaan of een b-orgaan is. We verwijzen voor een uitgebreidere uitleg van het 

begrip bestuursorgaan naar week 1.  

 

Besluiten die worden genomen door niet-bestuursorganen zijn geen besluiten in de zin van de 

Awb.  

 

Tip van BOEQ: Op een tentamen moet het bestuursorgaan (het liefst volledig) worden 

uitgewerkt conform de stappen die zijn beschreven in week 1. Mocht je op een tentamen bij een 

eerdere (sub)vraag al een bestuursorgaan hebben uitgewerkt, verwijs dan naar deze uitwerking. 

 

1.3 Rechtshandeling 

Het besluit moet ook een rechtshandeling betreffen. Hierbij wordt aangesloten op de algemeen 

juridische betekenis van een rechtshandeling. Een rechtshandeling is een handeling die is 

gericht op enig rechtsgevolg. Dit moet ook met de handeling worden beoogd. Een incidenteel, 

niet-bedoeld, rechtsgevolg bij een handeling maakt dit nog geen rechtshandeling. Zo is een 

onrechtmatige daad geen rechtshandeling, want hier ontbreekt een beoogd rechtsgevolg.  

 

We geven een niet-limitatieve opsomming van situaties waarin we kunnen spreken van een 

rechtsgevolg:  

• Een verandering in het geheel van: bevoegdheden, aanspraken of rechten en plichten;  

• De vaststelling van de juridische status van een persoon of een zaak;  

• Een wijziging in de rechtspositie van partijen.  
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Deze voorbeelden kunnen door elkaar worden gebruikt, waardoor het ook niet per sé nodig is 

om deze uit je hoofd te leren. Ze kunnen worden aangehaald om met zekerheid te stellen dat 

iets een rechtshandeling is. Daarnaast is het verstandig om stil te staan bij waarom dit vereiste 

bestaat. Het vereiste bestaat namelijk om louter feitelijke handelingen uitgezonderd van het 

besluitbegrip. Het plaatsen van een paaltje in een straat is een feitelijke handeling en geen 

rechtshandeling. Het intrekken van een subsidie wijzigt de rechten van een burger en is daarom 

wel een rechtshandeling. Feitelijke handelingen kunnen wel worden bevolen op grond van een 

besluit.  

 

Er zijn twee aanvullende voorwaarden waar we op moeten letten.  

• Het rechtsgevolg moet extern van aard zijn. Dit zit enigszins ingebakken in de beschreven 

situaties waarin sprake is van een rechtshandeling.  

• Het rechtsgevolg hoeft niet daadwerkelijk in te treden om van een rechtshandeling te 

kunnen spreken. Als het rechtsgevolg wel is beoogd, maar dit niet intreedt, dan kunnen we 

desalniettemin spreken van een rechtshandeling. 

 

Er zijn besluiten denkbaar die vastlopen op dit criterium, maar toch nog aangemerkt worden als 

een besluit. Over deze bijzondere gevallen komen we later te spreken. In dit eerste onderwerp 

toetsen we de kenmerken die een regulier besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb moet bevatten. 

Onthoud in ieder geval alvast dat vastlopen op dit criterium niet hoeft te betekenen dat iets geen 

besluit is. Dit leidt wel tot de conclusie dat het geen besluit is in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb.  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 159-162. 

 

1.4 Publiekrechtelijk  

Van de rechtshandeling wordt geëist dat deze publiekrechtelijk van aard is. Dit betekent dat er 

een grondslag voor het nemen van het besluit moet zijn in publieke regelgeving. Om dit te 

bepalen kan men kijken of er sprake is van een unieke bevoegdheid. De bevoegdheid om 

overeenkomsten te sluiten is geen unieke overeenkomt, die komt aan iedereen (mits 

handelingsbekwaam) toe. Het weigeren van een omgevingsvergunning is daarentegen wel een 

exclusieve en dus publiekrechtelijke bevoegdheid (art. 2.10 Wabo). Alleen het college van 

B&W heeft deze bevoegdheid. Deze komt niet aan een ieder toe.  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 178-180.  

 

1.5 Samengevat 

We komen weer terug op de uitwerking van een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb en 

vermelden hierbij dat de kous nog niet af is. Voor de vaststelling dat iets een besluit is in de zin 

van art. 1:3 lid 1 Awb moet worden vastgesteld dat:  

 

Stap 1: Er daadwerkelijk iets wordt besloten door het bestuursorgaan en dat dit besluit 

schriftelijk herleid kan worden.  

Stap 2: Het besluit wordt genomen door een bestuursorgaan (hiervoor moeten de stappen uit 

week 1 worden doorlopen).  
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Stap 3: Het besluit moet een rechtshandeling zijn. Dit betekent dat hiermee een rechtsgevolg 

is beoogd. Niet relevant is of dit rechtsgevolg daadwerkelijk intreedt.  

Stap 4: De rechtshandeling moet publiekrechtelijk van aard zijn. Dit betekent dat deze 

rechtshandeling berust op een publiekrechtelijke bevoegdheid. Een publiekrechtelijke 

bevoegdheid heeft een exclusief karakter.  

 

Je bent nog niet klaar, indien de handeling vastloopt op één van de bovenstaande stappen.  

 

Onderwerp 2: Andere besluiten 

 

Het besluitbegrip is een voorwaarde voor rechtsbescherming. De wetgever heeft gesteld dat het 

wenselijk is dat bepaalde handelingen, die stuklopen op art. 1:3 lid 1 Awb, toch worden 

aangemerkt als besluit zodat hier rechtsbescherming tegen open staat. Verspreid over de Awb 

zijn situaties beschreven waarin een handeling wordt gelijkgesteld aan een besluit. Het is dan 

geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb, maar in het belang van rechtsbescherming 

gelijkgesteld. We bespreken één voor één de mogelijke situaties, die je moet afgaan indien het 

beredeneren op grond van art. 1:3 lid 1 Awb stukloopt.  

 

2.1 Bestuurlijk rechtsoordeel 

De eerste situatie waarin iets gelijkgesteld kan worden aan een besluit, vindt zijn grondslag in 

de jurisprudentie en niet in de Awb. Dit is het bestuurlijk rechtsoordeel. De werkdefinitie van 

een bestuurlijk rechtsoordeel wordt in de literatuur gegeven:  

 

‘[een] door een bevoegd bestuursorgaan op verzoek gegeven rechtsoordeel over de 

toepasselijkheid van publiekrechtelijke voorschriften van een concrete situatie’.  

 

De reden dat dit type besluit in deze categorie wordt genoemd, is dat met een dergelijke 

mededeling geen rechtsgevolg in het leven is geroepen. Er wordt enkel uitgesproken hoe 

volgens het bestuursorgaan het recht toegepast moet worden in een hypothetische situatie. Het 

recht wordt niet daadwerkelijk toegepast. In beginsel gaan we er daarom vanuit dat een 

bestuurlijk rechtsoordeel geen besluit is, in ieder geval niet in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb.  

 

Bij het bestuurlijk rechtsoordeel moeten we ons voorstellen dat een burger aan een 

bestuursorgaan vraagt hoe het recht in een bepaalde situatie moet worden toegepast. De burger 

vraagt bijvoorbeeld of hij een bepaalde activiteit mag uitvoeren zonder vergunning van het 

bestuursorgaan. In sommige situaties kan dit worden gelijkgesteld aan een besluit, maar dit kan 

enkel in specifieke situaties. Daarnaast moet worden vastgesteld dat het bestuursorgaan 

waaraan de vraag wordt gesteld een bevoegd bestuursorgaan is. Een oordeel dat wordt gegeven 

door een receptioniste kan bijvoorbeeld geen bestuurlijk rechtsoordeel zijn, want hiertoe is zij 

niet bevoegd.  

 

ABRvS Bovenleidingportal Duiven formuleert twee mogelijke situaties waarin het rechtsoordeel 

gelijkgesteld kan worden aan een besluit. Het gaat om juridische situaties waarover het oordeel 

wordt gegeven waarin:  
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• Het onevenredig bezwarend [voor de burger] is om een handhavend besluit om tegen in 

bezwaar te gaan af te wachten; of 

• Het onevenredig bezwarend is om een vergunningsaanvraag te doen.  

 

We grijpen terug naar de burger die wil weten of een activiteit zonder vergunning uitgevoerd 

kan worden. Het oordeel hierover kan worden gelijkgesteld aan een besluit indien het 

onevenredig bezwarend is voor de burger om de activiteit zonder een vergunning te gaan 

ondernemen met de mogelijkheid dat hierop gehandhaafd wordt. Daarnaast kan het ook zijn dat 

het aanvragen van een vergunning onevenredig bezwarend is, terwijl dit misschien niet nodig 

is voor de activiteit.  

 

De centrale gedachte van het bestuurlijk rechtsoordeel is dat in de situaties genoemd in ABRvS 

Bovenleidingportal Duiven de burger schaakmat wordt gezet. Hij wil niet zonder vergunning 

het risico lopen dat wordt gehandhaafd, maar hij wil ook niet een onevenredig bezwarende 

vergunningsprocedure doorlopen. In deze situaties moet de burger dus genoegen nemen met 

het oordeel, want hij wil geen risico lopen en kan ook niet gewoon de vergunning aanvragen en 

daarmee het risico weghalen. Het is echter ook dan wenselijk dat de burger het oordeel kan 

laten toetsen door de rechter. Dat is precies de reden dat het rechtsoordeel dan gelijk wordt 

gesteld aan een besluit.  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 173-176. 

 

Voor het uitwerken van een bestuurlijk rechtsoordeel als besluit moeten de volgende stappen 

worden doorlopen:  

Stap 1: Werk het besluitbegrip in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb uit en stel vast dat met het 

oordeel geen rechtsgevolgen in het leven worden geroepen, waardoor het geen besluit is.  

Stap 2: Geef de algemene definitie van een bestuurlijk rechtsoordeel. Noem of het oordeel 

wordt gegeven door een bevoegd bestuursorgaan.  

Stap 3: Noem ABRvS Bovenleidingportal Duiven r.o. 2.8 waarin staat dat in de hoofdregel een 

bestuurlijk rechtsoordeel geen besluit is. Toets dan of sprake is van een van de twee 

uitzonderingen waarin het onevenredig bezwarend is voor de burger.  

Stap 4: Concludeer dat het gaat om een bestuurlijk rechtsoordeel dat moet worden 

gekwalificeerd als besluit.  

 

2.2 Afwijzing  

Een bijzondere situatie is de afwijzing van een verzoek om een rechtshandeling te verrichten. 

Het bestuursorgaan beoogt hiermee juist geen rechtsgevolg in het leven te roepen. De afwijzing 

van de aanvraag van een beschikking wordt gelijkgesteld aan een besluit, zie art. 1:3 lid 2 Awb. 

 

Het moet gaan om een beschikking. Dit betekent dat het moet gaan om een verzoek dat een 

besluit wordt genomen in een individueel geval. Afwijzing van een verzoek om een besluit van 

algemene strekking te nemen wordt niet gelijkgesteld aan een beschikking (en dus ook niet aan 

een besluit). Dit valt buiten de reikwijdte van art. 1:3 lid 2 Awb.  
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Art. 1:3 lid 2 Awb 

2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met 

inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.   

 

Er zijn dan drie situaties te onderscheiden:  

 

2.2.1 Wel besluit 

• Het verzoek van een beschikking door een belanghebbende. Er is dan sprake van een besluit 

op grond van art. 1:3 lid 2 Awb.  

 

2.2.2 Geen besluit 

• Er wordt een aanvraag van een beschikking door een niet-belanghebbende afgewezen.  

• Een verzoek tot het nemen van een algemeen besluit door ofwel een belanghebbende ofwel 

een niet-belanghebbende wordt afgewezen.  

 

Er is dan geen sprake van een besluit in de zin van art. 1:3 lid 2 Awb. De afwijzing  gelijkgesteld 

op grond van art. 6:2 onder a BW. Dit betekent dat voor toepassing van de Awb de afwijzing 

wordt gelijkgesteld aan een besluit.  

 

Art. 6:2 Awb  

Voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep worden met een besluit 

gelijkgesteld:  

a. De schriftelijke weigering een besluit te nemen, en  

b. Het niet tijdig nemen van een besluit.  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 184-186.  

 

2.3 Het besluit een aanvraag niet te behandelen 

Het bestuursorgaan kan een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb van een beschikking niet 

behandelen als de aanvrager niet de vereiste gegevens heeft verstrekt die nodig zijn voor de 

beoordeling van de aanvraag. Deze beslissing wordt ook gelijkgesteld aan een besluit. Het boek 

stelt dat de beslissing om een aanvraag niet te behandelen wel op een rechtsgevolg is gericht en 

daarom sowieso al een besluit zou zijn. Volgens de literatuur is de wetgeschiedenis hierover 

niet duidelijk.  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 187 

 

2.4 Weigering een besluit te nemen  

Indien het bestuursorgaan weigert om een besluit te nemen, wordt de weigering van de 

wetsbepalingen over bezwaar en beroep gelijkgesteld aan het nemen van een besluit (art. 6:2 

sub a Awb). Zie in aansluiting hierop ook de specifieke situatie voor de weigering om een 

besluit te nemen op verzoek of de weigering om een beschikking te nemen op verzoek van een 

niet-belanghebbende.  
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Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 190. 

 

2.5 Het niet of niet tijdig nemen van een besluit 

Het kan ook zijn dat het bestuursorgaan niets doet, of hier te lang mee wacht. In dat geval is er 

geen concreet rechtsgevolg, waardoor het vastloopt op art. 1:3 lid 1 Awb. Dan zijn we 

aangewezen op de gelijkstelling van de bepalingen op grond van art. 6:2 sub b Awb. Deze 

situatie heeft enkel een processuele functie (niet materieel). Bezwaar en beroep kunnen alleen 

tot het gevolg hebben dat wordt vastgesteld dat er geen besluit of geen tijdig besluit is genomen. 

Het bestuursorgaan krijgt dan de opdracht om dit alsnog te doen.  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 190-191. 

 

Onderwerp 3: Bevoegdheidsverkrijging 

 

Een tweede onderdeel van deze week is de verkrijging van publiekrechtelijke bevoegdheden. 

We noemen expliciet bestuursbevoegdheden, omdat het bij dit vak dus niet gaat om 

regelgevende bevoegdheden. Dit heeft als bijkomstigheid dat we niet hoeven te gaan kijken 

naar woordkeuzes in de grondwet (‘regels stellen’, ‘bij of krachtens wet’).  

We noemen de regelgevende bevoegdheden wel, omdat deze ook voorkomen in het 

bestuursrecht.  

 

Bevoegdheden zijn verbonden aan het legaliteitsbeginsel. Een bevoegdheid moet namelijk een 

wettelijke grondslag hebben. De bevoegdheden die we kennen zijn vaak te herleiden tot een 

bepaalde wettelijke grondslag. Een bevoegdheid kan op een gegeven bevoegdheid worden 

gecreëerd (attributie), maar deze kan ook worden doorgeschoven (delegatie), of uitgevoerd 

worden door een ander in naam van een bestuursorgaan (mandaat).  

 

3.1 Attributie 

Bij attributie wordt een bestuursbevoegdheid gecreëerd. We noemen hier even expliciet de 

bestuursbevoegdheid, omdat het voor de hand ligt om dat voor dit vak te bespreken. Het 

uitgangspunt is dus dat een nieuwe bevoegdheid tot het verrichten van bestuursrechtelijke 

rechtshandelingen wordt geschapen in een wettelijk voorschrift. Niet alleen voor het uitvoeren, 

maar ook voor het creëren van een bevoegdheid moet een wettelijke grondslag aanwezig zijn. 

Dit kan een wet in formele zin zijn, maar dit kan ook een lagere regeling zijn.  

 

Een helder voorbeeld is art. 1:7 BW waarin de formele wetgever de bevoegdheid om iemands 

geslachtnaam te wijzigen, wordt geattribueerd. 

 

Art. 1:7 lid 1 BW 

1. De geslachtsnaam van een persoon kan op zijn verzoek of op verzoek van zijn wettelijke 

vertegenwoordiger, door de Koning worden gewijzigd.  

 

Dit was voor het bestaan van dit artikel (en bij voorgangers van dit artikel) nog een niet-

bestaande bevoegdheid en deze is dus volledig nieuw gecreëerd. De grondslag om dit te doen 
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is de algemene bevoegdheid van de formele wetgever om wetten op te stellen. Er bestaat ook 

een mogelijkheid dat in een APV (gemeentelijk niveau) bestuursbevoegdheden worden 

geattribueerd. Dit mag niet in strijd komen met hogere regelgeving.  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 135-139. 

 

3.1.1 Ontvangers 

Indien een bevoegdheid wordt gecreëerd moet deze ook worden toegewezen aan iemand. Een 

bevoegdheid die door niemand wordt uitgevoerd is dode regel. De persoon die wordt 

aangewezen als ‘bevoegde’ kunnen we de ontvanger noemen. In de literatuur worden drie 

mogelijke ontvangers aangewezen voor de attributie.   

 

1. Attributie aan bestuursorganen met een verantwoordingsplicht, zoals organen van de Staat, 

Provincies en de gemeenten.  

2. Attributie aan zelfstandige bestuursorganen. Zelfstandige bestuursorganen zijn 

bestuursorganen die niet hiërarchisch ondergeschikt zijn en geen directe verantwoording 

verplicht zijn aan vertegenwoordigende bestuursorganen.  

3. Attributie aan ambtenaren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er veel besluiten genomen 

moeten worden. Er moeten jaarlijks enorm veel belastingaanslagen worden goedgekeurd. 

De bevoegdheid om dit te doen is toegewezen aan belastinginspecteurs. De 

belastinginspecteurs kunnen zelfstandig besluiten nemen.  

 

3.2 Delegatie 

Bij delegatie gaat hem om het overdragen van een bestaande bevoegdheid. Hierin onderscheidt 

delegatie zich van attributie. Bij attributie ging het om een nog niet bestaande bevoegdheid.  

Bij delegatie gaat ook de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de bevoegdheid mee op 

het ontvangende bestuursorgaan. Hierbij moet worden vermeld dat het gaat om de delegatie van 

bestuursbevoegdheden, niet van regelgevende bevoegdheden. Regelgevende bevoegdheden 

vallen niet onder de reikwijdte van de Awb. Toelaatbaarheid van delegatie van regelgevende 

bevoegdheden wordt gereguleerd door de termen, ‘bij of krachtens’, ‘regels stellen, regelen’. 

Voor de delegatie van bestuursbevoegdheden geeft de Awb een definitie.  

 

Art. 10:13 Awb 

Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid 

tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.  

 

Delegatie is niet altijd mogelijk. Er zijn twee dingen waarop gelet moet worden bij delegatie 

van bestuursbevoegdheden. Ten eerste wordt een beperking gegeven aan delegatie en ten 

tweede wordt een voorwaarde gegeven voor delegatie.  

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 139-145.  
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3.2.1 Delegatieverbod aan ondergeschikten 

Art. 10:14 Awb 

Delegatie geschiedt niet aan ondergeschikten.  

 

Van deze eenduidige wetsbepaling leren we dat een voorwaarde die de wet stelt aan delegatie 

is dat deze niet kan geschieden aan ondergeschikten. De ratio van deze bepaling is dat 

overdracht van een bevoegdheid aan een ondergeschikte van het bestuursorgaan geen doel treft. 

De ondergeschikte zal nog steeds aanwijzingen moeten opvolgen, waardoor er niet gesproken 

kan worden van de zelfstandige uitoefening van de bevoegdheid. We zullen zo zien dat mandaat 

zich beter leent voor het inschakelen van ondergeschikten.  

 

3.2.2 Wettelijke grondslag 

Art. 10:15 Awb 

Delegatie geschiedt slechts indien in de bevoegdheid daartoe bij wettelijk voorschrift is 

voorzien. 

 

Een belangrijke voorwaarde voor delegatie is dat hierin wettelijk moet zijn voorzien. Deze 

bevoegdheid om te delegeren kan bij het wetsartikel zelf worden geclausuleerd, maar kan ook 

algemeen worden beschreven (voor een groep bevoegdheden). Zie bijvoorbeeld art. 156 

Gemeentewet waarin de gemeenteraad de bevoegdheid krijgt om eigen bevoegdheden aan 

B&W te delegeren, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.  

 

Let op: alleen eigen bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd. Zo kan bestuursorgaan X er 

niet voor kiezen om bevoegdheden van bestuursorgaan Y aan bestuursorgaan Z te delegeren.  

 

3.2.3 Delegatiebesluit 

Voor delegatie is een bepaalde handeling nodig, het gaat niet vanzelf. Dat de wet de 

mogelijkheid om te delegeren voorschrijft, betekent niet dat dit hoeft te gebeuren. Indien dit 

wel de wens is, geschiedt dit krachtens een te nemen delegatiebesluit.  

 

3.2.4 Beleidsregels 

Bij het overdragen van de bevoegdheid is het niet denkbaar dat het delegerende bestuursorgaan 

aanwijzingen meegeeft aan het ontvangende bestuursorgaan. De mogelijkheid om beleidsregels 

op te stellen voor de uitoefening wordt wel gegeven in de wet, zie art. 4:18 lid 1 Awb en art. 

10:16 lid 1 Awb.  

 

3.2.5 Subdelegatie 

De overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan naar het andere hoeft niet te 

betekenen dat het hier bij blijft. Het kan zijn dat bevoegdheden hierna door het ontvangende 

bestuursorgaan weer opnieuw worden doorgegeven. We spreken dan van subdelegatie. 

Hiervoor zijn drie schakels nodig. Hiervoor is vereist dat er wederom een wettelijke grondslag 

bestaat die dit toestaat. Hier hoeft niet gekeken te worden naar termen zoals ‘bij of krachtens’ 

en ‘regelen’. Het gaat immers niet om regelgevende bevoegdheden.  
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• Delegatie: Bestuursorgaan A (oorspronkelijke bestuursorgaan) delegeert een bevoegdheid 

aan bestuursorgaan B;  

• Subdelegatie: Bestuursorgaan B delegeert aan bestuursorgaan C.  

 

3.3 Mandaat 

Bij mandaat gaat het om een bestuursbevoegdheid van een bestuursorgaan, waarbij een 

machtiging wordt gegeven om deze bevoegdheid in naam van dat bestuursorgaan uit te oefenen. 

 

3.3.1 Beslissingsmandaat & Ondertekeningsmandaat 

Er zijn twee vormen van mandaat die van elkaar onderscheiden kunnen worden.  

 

1. Mandaat waarbij de bevoegdheid wordt gegeven om in naam van het bestuursorgaan 

besluiten te nemen (beslissingsmandaat), zie art. 10:1 Awb.  

2. Mandaat waarbij besluiten die door het bestuursorgaan worden genomen slechts worden 

ondertekend (ondertekeningsmandaat), zie art. 10:11 Awb.  

 

3.3.2 Voorwaarden 

In tegenstelling tot delegatie is mandaat in beginsel altijd mogelijk. Dit betekent dat er geen 

wettelijke grondslag is vereist. De wet formuleert op deze hoofdregel twee uitzonderingen in 

art. 10:3 Awb.  

 

Art. 10:3 lid 1 en 2 Awb 

1. Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald 

of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.  

2. Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid:  

a. Tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die 

bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;  

b. Tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte 

meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven 

besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;  

c. Tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander 

bestuursorgaan.  

 

1. Er kan een wettelijk voorschrift zijn dat de mandaatverlening verzet; of  

2. De aard van de bevoegdheid kan zich verzetten tegen de mandaatverlening. In art. 10:3 lid 

2 Awb wordt beschreven wanneer de aard van de bevoegdheid zich in ieder geval verzet.  

 

Voorbeeld  

Art. 177 Gemeentewet 

1. De burgemeester kan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie machtigen in 

zijn naam besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten.  

2. Geen machtiging wordt verleend tot het nemen van besluiten ingevolge de artikelen 151b, 

154a, 172, 172a, 172b, 174 lid 2 en 174a tot en met 176a.  
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In dit artikel wordt mandaat voor een aantal artikelen dus wettelijk uitgesloten (uitzondering 1).  

 

3.3.3 Ondergeschikten 

In de praktijk vindt mandaat in beginsel plaats aan ondergeschikten. Mandaat wordt vaak 

gebruikt in situaties waarin het voor het bestuursorgaan niet haalbaar is om alle te nemen 

besluiten zelf te nemen. Het is belangrijk om te weten dat bij mandaat de bevoegdheid bij het 

oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan blijft rusten, en er geen sprake is van een doorbreking 

van de bevoegdheidsverdeling.  

 

3.3.4 Niet-ondergeschikten 

Wettelijk wordt niet uitgesloten dat bevoegdheden niet kunnen worden gemandateerd aan niet-

ondergeschikten. Dit ligt praktisch gezien wel minder voor de hand. De mogelijkheid wordt 

geregeld in art. 10:4 lid 1 Awb. Hiervoor is een mandaatbesluit vereist. Art. 10:4 lid 1 Awb stelt 

mede de voorwaarde dat voor mandaatverlening instemming is vereist van de niet-

ondergeschikte. Indien wordt gemandateerd aan een niet-ondergeschikte van het verlenende 

bestuursorgaan, die wel ondergeschikt is aan een ander bestuursorgaan, moet het 

leidinggevende bestuursorgaan instemmen. Deze instemming is niet vereist, wanneer de wet in 

dat specifieke mandaat voorziet.  

 

3.3.5 Ondermandaat 

De mandaatgever kan het toestaan dat de gemandateerde de bevoegdheid krijgt om zelf een 

ander aan te wijzen die de bevoegdheid zal uitoefenen. In zo’n situatie zijn er drie schakels:  

1. Oorspronkelijke bestuursorgaan 

2. Gemandateerde 

3. De persoon die de bevoegdheid uitoefent in ondermandaat. 

 

Art. 10:9 lid 1 Awb schrijft hierbij voor dat de oorspronkelijke mandaatgever (1) wel moet 

instemmen met het ondermandaat. Dit vloeit voort uit de woorden ‘de mandaatgever kan 

toestaan [dat ondermandaat wordt verleend]’.   

 

Vindplaats: Bestuursrecht 1, p. 145-155.   
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ABRvS Bovenleidingportalen Duiven 

 

Relevantie: Deze uitspraak is relevant in het kader van het besluitbegrip. Het gaat hier om een 

bijzondere variant, namelijk het bestuurlijk rechtsoordeel. Deze uitspraak is met name relevant 

voor bestuurlijke rechtsoordelen over toepassing van een vergunningstelsel. De hoofdregel is 

dat rechtsoordelen geen besluiten zijn in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. In deze uitspraak worden 

uitzonderingen op deze hoofdregel beschreven.  

 

Relevante feiten: In deze casus waren drie partijen betrokken. Een burgerpartij, een bouwende 

partij en het college van B&W van Duiven. De burgerpartij was van plan om langs een spoorlijn 

bovenleidingportalen aan te leggen. Voordat hieraan begonnen werd, werd door de bouwende partij 

aan het bestuursorgaan de vraag gesteld of het bouwen van bovenleidingen vergunningsvrij was 

(lees: of er geen bouwvergunning vereist was). Het college nam het standpunt in dat voor de aanleg 

van de bovenleidingportalen geen vergunning vereist was. De zaak gaat om de vraag of dit oordeel, 

dat een vergunning niet nodig is, als besluit moet worden aangemerkt waar rechtsbescherming tegen 

openstaat (voor de burgerpartij). 

 

Rechtsvraag: Moet het oordeel van het bestuursorgaan worden gekwalificeerd als een besluit 

in de zin van art. 1:3 Awb? 

 

Beoordeling door de ABRvS: 

Volledig in r.o. 2.8 

De Afdeling begint met algemene overwegingen. Ingevolge art. 1:3 lid 1 Awb wordt onder 

besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een 

publiekrechtelijke rechtshandeling. In twee situaties komt men toe aan rechtsbescherming voor 

het aanvragen van een vergunning. (1) Als de vergunning daadwerkelijk wordt aangevraagd. 

(2) Als er geen vergunning wordt aangevraagd en er dan een verzoek wordt gedaan door een derde 

om bestuurlijke handhaving te treffen (op de grond dat er in strijd met het vergunningenstelsel 

wordt gehandeld). 

Tegen de besluiten die worden genomen in situaties 1 en 2 kan bezwaar en beroep door een 

belanghebbende worden ingesteld. 

 

De Afdeling schetst dan het kader voor het bestuurlijk rechtsoordeel. We spreken hiervan 

wanneer een bestuursorgaan, los van een aanvraag om een vergunning of een verzoek om 

handhaving als hiervoor aangegeven, op een daartoe strekkend verzoek oordeel geeft over de 

vraag of voor een bepaalde handeling een vergunning is vereist.  Dit oordeel kan in het 

algemeen niet als een publiekrechtelijke rechtshandeling worden aangemerkt. We spreken dan 

van een bestuurlijk rechtsoordeel.  

De Afdeling formuleert een uitzondering op deze hoofdregel. Op het voorgaande kan een 

uitzondering worden gemaakt indien het doen van een aanvraag voor een vergunning 

onevenredig bezwarend is, dan wel indien het doen van een verzoek tot 

handhavingsmaatregelen wegens het intreden van onomkeerbare gevolgen of anderszins 

onevenredig bezwarend is. Dit komt erop neer dat het antwoord van de vraag of ergens een 

vergunning voor nodig is een besluit kan zijn, indien de burger zonder dat antwoord zou moeten 
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kiezen tussen twee kwaden. Ofwel hij vraagt de vergunning aan en dit is onevenredig 

bezwarend. Ofwel hij doet dit niet en een eventueel handhavend besluit is onevenredig 

bezwarend (gelet op onomkeerbare gevolgen). 

 

De Afdeling bepaalt dat in deze situatie noch het plaatsen van de bovenleidingportalen noch 

het doen van een verzoek om het treffen van handhavingsmaatregelen voor de burgers 

onevenredig bezwarend is. Er wordt hier dus niet gelijkgesteld aan een besluit (r.o. 2.8).  

 

R.o. 2.8 Algemene definitie besluit 

“Ingevolge 1:3 lid 1 Awb wordt onder besluit verstaan een 

schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een 

publiekrechtelijke rechtshandeling.” 

R.o. 2.8 Hoofdregel bestuurlijk rechtsoordeel 

“Wanneer een bestuursorgaan, los van een aanvraag om een 

vergunning of een verzoek om handhaving als hiervoor 

aangegeven, op een daartoe strekkend verzoek oordeel geeft over 

de vraag of voor een bepaalde handeling een vergunning is vereist, 

kan dit oordeel in het algemeen niet als een publiekrechtelijke 

rechtshandeling worden aangemerkt.” 

 

R.o. 2.8 Uitzondering met gelijkstelling besluit 

“Op het voorgaande kan een uitzondering worden gemaakt indien 

het doen van een aanvraag voor een vergunning onevenredig 

bezwarend is, dan wel indien het doen van een verzoek tot 

handhavingsmaatregelen wegens het intreden van onomkeerbare 

gevolgen of anderszins onevenredig bezwarend is.” 
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ABRvS Bestuurlijk rechtsoordeel gelijkgesteld met besluit 
 

Relevantie: Gaat over de gelijkstelling van een bestuurlijk rechtsoordeel aan een besluit. 

ABRvS Bovenleidingportalen Duiven is relevant voor vragen naar de toepassing van 

vergunningstelsel. Deze uitspraak bevat een ander rechtsoordeel.  

 

Relevante feiten: De staatssecretaris verzoekt een burger per brief om inlichtingen en de 

Afdeling moet beantwoorden of de brief appellabel is (zie annotatie punt 1). De staatssecretaris 

heeft zich op het standpunt gesteld dat een beslissing om informatie uit te wisselen geen besluit 

is in de zin van art. 1:3 Awb. Deze beslissing is niet schriftelijk en heeft geen rechtsgevolgen 

(r.o. 4). De rechtbank heeft geoordeeld dat het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard 

(r.o, 5). Het rechtsoordeel zit hem erin dat door de burger aan te schrijven de belastinginspecteur 

heeft beoordeeld of de burger belastingplichtige is in de zin van art. 3a lid 1 Uitvoeringsbesluit 

(r.o. 6.1).  

 

Rechtsvraag: Is de brief van 2 mei 2018 een appellabel besluit?  

 

Beoordeling door de ABRvS: Volgens vaste jurisprudentie is een bestuurlijk rechtsoordeel 

geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. Slechts in uitzonderlijke situaties wordt een 

bestuurlijk rechtsoordeel gelijkgesteld met een besluit (r.o. 6.2). Hiermee wordt verwezen naar 

de uitspraak ABRvS Bovenleidingportalen Duiven.  

 

Volgens de Afdeling doet zich in casu een zeer uitzonderlijke situatie voor, die maakt dat de 

brief moet worden gelijkgesteld aan een besluit. Er bestaat hier geen mogelijkheid om een 

vergunning aan te vragen of een handhavingsbesluit af te wachten. Indien de burgerpartij wacht, 

kan de secretaris een boete opleggen (dit is iets anders dan een handhavingsbesluit).  

Het alternatief is dat de gegevens wel worden verstrekt, maar dan moet worden afgewacht tot 

een buitenlandse autoriteit een besluit neemt. Tegen dit besluit kan deze burger alleen opkomen 

in een andere lidstaat, waarbij het onzeker is of deze de rechtsoordelen beoordeelt naar 

Nederlands recht.  

 

Gelet op het bovenstaande wordt parallel aan ABRvS Bovenleidingportalen Duiven besloten dat 

de twee alternatieven hier allebei onevenredig bezwarend zijn voor de burger (r.o. 6.3). De brief 

wordt gelijkgesteld aan een besluit waartegen bij de bestuursrechter kan worden opgekomen 

(r.o. 6.4). 

 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen: 

R.o. 6.2 Herhaling hoofdregel 

“Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling is een bestuurlijk 

rechtsoordeel geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van 

de Awb. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties wordt een bestuurlijk 

rechtsoordeel omwille van de rechtsbescherming met een besluit 
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gelijkgesteld. De algemene lijn in jurisprudentie is dat het indienen 

van een aanvraag voor een vergunning of het afwachten van een 

besluit omtrent handhaving niet als een onevenredig bezwarende 

weg kan worden aangemerkt. Deze lijn in jurisprudentie is onlangs 

bevestigd in de uitspraak van de grote kamer van de afdeling over 

gedoogbeslissingen” 

R.o. 6.3 Onevenredig bezwarend 

“Appellante heeft niet mogelijk om bijvoorbeeld een vergunning of 

andere toestemming aan te vragen en zodoende in een procedure 

het daarop genomen besluit aan de orde te stellen. Het afwachten 

van een handhavingsbesluit en vervolgens het geschil in een 

procedure tegen dat besluit aan de orde stellen, betekent dat 

appellante een punitieve sanctie moet afwachten of ze een 

rechtsingang te creëren. Indien appellante weigert om de gegevens 

te verstrekken, kan de staatssecretaris haar een boete opleggen. Het 

alternatief is dat ze de gegevens wel verstrekt. (…)  

 

Tegen deze achtergrond is het voor appellante onevenredig 

bezwarend als zij niet in Nederland kan opkomen tegen het in 

overweging 6.1. genoemde rechtsoordeel van de staatssecretaris 

dat in de brief van 2 mei 2018 is neergelegd.” 
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ABRvS Registratie van Persoonsgegevens 

 

Relevantie: Deze uitspraak is relevant in het kader van het besluitbegrip. Een mededeling 

waarmee geen rechtsgevolg is beoogd, wordt niet aangemerkt als een besluit. 

 

Relevante feiten: In deze uitspraak gaat het om een mededeling per brief van mei 2014 van het 

college van B&W over een nieuw systeem omtrent afval. De burgers krijgen een afvalpas, die 

gebruikt kan worden om toegang te verkrijgen tot afvalcontainers. De pas is gekoppeld aan een 

woonadres. Enkele burgers hebben bezwaren aangetekend in het kader van het recht op privacy 

tegen deze mededeling. Als reactie hierop is door het college een tweede brief gestuurd waarin de 

redenen ter grondslag van het nieuwe systeem genoemd staan, waartoe de geregistreerde gegevens 

dienen en welke waarborgen er bestaan om de gegevens te beschermen. De rechtbank heeft de 

eerstgenoemde brief (mededeling) aangemerkt als een besluit, omdat het een rechtsgevolg kent. De 

tweede brief is door de rechtbank als besluit op bezwaar aangemerkt. 

 

Rechtsvraag: Is de brief van mei 2014 een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb? 

 

Beoordeling door de ABRvS: De brief bevat een mededeling over de bediening van 

ondergrondse afvalcontainers in Arnhem met een aan een adres gekoppelde afvalpas. Bij het 

aanbieden van de pas worden persoonsgegeven geregistreerd. Deze registratie is niet op een 

rechtsgevolg gericht. De pas heeft als doel om de inzamelingsroute te bepalen en hiermee 

wordt geen wijziging van de rechtspositie van de gebruikers bewerkstelligd. De brief van mei 

2014 is geen besluit als bedoeld in art. 1:3 lid 1 Awb. De reactie op de gestelde vragen door 

de burgers hadden niet gekwalificeerd moeten worden als een besluit op een ongegrond 

bezwaar. Het bezwaar had niet-ontvankelijk verklaard kunnen worden. Het was immers een 

reactie op de brief van mei 2014, die niet als besluit kan worden aangemerkt (r.o. 4). 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen 

R.o. 4 Toetsing brief aan besluitbegrip  

“De brief bevat een mededeling over de bediening van 

ondergrondse afvalcontainers in Arnhem met een aan een adres 

gekoppelde afvalpas, bij het aanbieden van de pas worden 

persoonsgegeven geregistreerd. Deze registratie is niet op 

rechtsgevolg gericht. De pas heeft als doel om de inzamelingsroute 

te bepalen en hiermee wordt geen wijziging van de rechtspositie 

van de gebruikers bewerkstelligd. De brief van mei 2014 is geen 

besluit als bedoeld in art. 1:3 lid 1 Awb.” 
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Cbb 28 december 2016 

 

Relevantie: Deze uitspraak is gen verplichte tentamenstof, maar wordt wel behandeld in de 

werkgroep en is om die reden de moeite waard om uit te werken. Het gaat in casu over een 

bestuurlijk rechtsoordeel.  

 

Relevante feiten: Een burger heeft aan de minister (het bestuursorgaan) medegedeeld een 

vitaminepreparaat te importeren vanuit de VK en in Nederland op de markt te brengen. 

Appellante heeft zich bewust getoond van de verboden aard van het verhandelen van zulke 

vitaminepreparaten, maar doet een beroep op het beginsel van wederzijdse erkenning (denk 

terug aan Inleiding Europees Recht) aangezien het preparaat in een aantal lidstaten wel officieel 

op de markt is. De minister heeft hierop gereageerd door middel van twee brieven. In de eerste 

brief heeft de Minister aangegeven een besluit te nemen. In de tweede brief heeft de Minister 

de burger verboden om het preparaat in de handel te brengen. Aan dit laatste heeft de Minister 

toegevoegd handhavend te zullen optreden mits dit toch gebeurt. Het knelpunt in deze casus 

ziet erop dat het verhandelen van het preparaat ook zonder de mededeling van de Minister 

verboden is. De brief waarin dit wordt medegedeeld heeft in die zin geen bijzondere 

rechtsgevolgen. 

 

Rechtsvraag: Kunnen de brieven worden aangemerkt als besluiten in de zin van art. 1:3 Awb? 

 

Beoordeling door het Cbb: Eerst wordt geconcludeerd dat de brief geen rechtsgevolgen heeft 

en dat hierin enkel een rechtsoordeel wordt gegeven over een bestaande situatie (r.o. 7.1). De 

brief waarin de burger wordt verboden vitaminepreparaten in Nederland te verhandelen, brengt 

geen verandering in een bestaande situatie. Van een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb kan 

derhalve geen sprake zijn. Het gaat hier om een oordeel omtrent een rechtens bestaande situatie, 

waartegen in beginsel geen rechtsbescherming open staat. 

 

Dan wordt de uitzondering op deze hoofdregel behandeld (r.o. 7.2). Het standpunt dat op grond van 

bijzondere omstandigheden het rechtsoordeel moet worden gelijkgesteld slaagt volgens het Cbb 

niet. Volgens vaste jurisprudentie kan een rechtsoordeel slechts worden aangemerkt als een op 

zichzelf staande publiekrechtelijke rechtshandeling in gevallen waarin niet kan worden geoordeeld 

dat het rechtsoordeel vooruitloopt op een te verwachten besluit tot toepassing van de wettelijke 

regeling waarbij de route naar de rechter onevenredig belastend is. 

 

Toepassing 

In dit geval is geen sprake van een onevenredig belastende weg naar de bestuursrechter. De 

burger verhandelt namelijk al de preparaten op de markt. Dit betekent dat in principe al een 

appellabel handhavend besluit wordt uitgelokt, dit kan om die reden ook niet als onevenredig 

bezwarend worden beschouwd. Het feit dat de Minister afgelopen drie jaren niet handhavend 

heeft opgetreden, vormt geen omstandigheid op grond waarvan het bestuurlijk rechtsoordeel 

met een appellabel besluit moet worden gelijkgesteld (r.o. 7.3).  De minister heeft inmiddels 

een handhavingsbesluit genomen, waarmee de weg naar de bestuursrechter is geopend. 

Daarnaast is door de burger nog het een en ander aangevoerd over het recht op ‘effectieve 
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rechtsbescherming’. Dit is niet geheel terecht gedaan. Dat de brief niet als besluit wordt 

aangemerkt, betekent niet dat een vordering bij de burgerlijke rechter is uitgesloten (r.o. 7.4). 

 

Conclusie 

De brieven worden niet aangemerkt als besluiten. Hiertegen staat om die reden geen bezwaar 

open. De bezwaren op de brieven moeten als niet-ontvankelijk worden aangemerkt (r.o. 7.5). 

 

Geen belangrijkste rechtsoverwegingen 
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CRvB 21 Maart 2018 

 

Relevantie: Deze uitspraak is geen verplichte tentamenstof, maar wordt wel behandeld in de 

werkgroep en is om die reden de moeite waard om uit te werken. Het gaat in casu over een 

bestuurlijk rechtsoordeel.  

 

Relevante feiten: Het College van B&W hielp een betrokkene met huishoudelijke 

werkzaamheden. De betrokkene kwam in aanmerking voor de huishoudelijke hulp op grond van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning. Om de huishoudelijke hulp te bekostigen kon de betrokkene 

gebruik maken van een persoonsgeboden budget (hierna: pgb), aangeboden door het college. Het 

college heeft toen de betrokkene per brief van 21 juli 2014 geïnformeerd dat de Wet 

maatschappelijke ondersteuning werd vervangen en dat dit mogelijk gevolgen zou hebben. Het 

college heeft toen de betrokkene medegedeeld dat de huishoudelijke hulp niet automatisch wordt 

verlengd en dat de betrokkene over definitieve besluitvorming zal worden geïnformeerd. Op 21 

november heeft het college de betrokkene vertelt dat er een algemene voorziening is getroffen voor 

huishoudelijke hulp, waardoor de betrokkene zelf huishoudelijke hulp moet inkopen. Op 30 

december 2014 heeft het college de betrokkene meegedeeld dat zij vanaf 1 januari zelf 

huishoudelijke hulp moet inkopen. Indien bijstand niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid om 

voor maximaal 2 uur per hulp in te kopen tegen een verlaagd tarief. De burger is tegen de 

laatstgenoemde brief buiten de hiervoor voorgeschreven termijn in bezwaar gegaan.  

De rechtbank heeft overwogen dat de brief van 30 december 2014 op een rechtsgevolg is 

gericht, omdat daarmee ondubbelzinnig wordt vastgesteld tot welke datum de betrokkene recht 

heeft op huishoudelijke hulp. 

Het college voert in hoger beroep zelf aan dat de brief geen besluit is, omdat deze brief niet op 

een rechtsgevolg is gericht, maar enkel informatief van aard is (r.o. 3). De brief heeft geen 

verandering gebracht aan het reeds toegekende pgb (die überhaupt niet verlengd zou worden). 

Daarnaast voert het college aan dat het bezwaar te laat is ingediend en dat er geen sprake is van 

een verschoonbare termijnoverschrijding. 

 

Rechtsvraag: Kan de brief van 30 december 2014 - met hierin de mededeling dat de 

huishoudelijke hulp bekostigd door het pgb wordt stopgezet - als besluit worden aangemerkt in 

de zin van art. 1:3 Awb? 

 

Beoordeling door de CRvB: De brief van 30 december is een besluit in de zin van art. 1:3 

Awb (r.o. 4.1). De betrokkene heeft jaren huishoudelijke hulp in de vorm van een pgb 

ontvangen. Deze voorziening werd jaarlijks toegekend op basis van een gesprek. Dat werd 

beschouwd als een aanvraag. De brief van 30 december heeft een einde gemaakt aan deze 

praktijk. Hiermee is de rechtsverhouding tussen partijen gewijzigd, vandaar dat de brief gericht 

is op een rechtsgevolg. Dit rechtsgevolg is daarnaast niet al in het leven geroepen door de brief 

van 21 juli 2014, in tegenstelling tot wat het college aanvoert. Ook wordt nog ingegaan op het 

overschrijden van de wettelijke termijn voor bezwaar door de betrokkene (r.o. 4.2). Het te laat 

indienen van het bezwaar is verschoonbaar vanwege de onduidelijkheid over het besluitkarakter 

van de brief van 30 december 2014. Inhoudelijk wordt het college opgedragen om voor het 

nieuwe besluit aan te sluiten op de laatste toekenning voor huishoudelijke hulp onder de Wmo 

op grond van jurisprudentie (r.o. 4.3). 


